
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
31 december Oudejaarsdienst 
19.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

1 januari 2023, Nieuwjaarsdienst 
09.30 u. ds. Annette Driebergen  
Collecte voor de kerk 
 

8 januari 
09.30 dhr. B. van Gils uit 
Schoonhoven 
Collecte voor de diaconie 
 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
31-12 Gerdien van Mourik 
1-1      Henk Voormolen 
 

Lector 
31-12 Arie Harrewijn 
1-1     Arie van Mourik 
 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 

 

 
 

 
 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. Arie slob en bij  
mw. Arianne Harrewijn, beide 
herstellend van een knieoperatie. 
Van harte beterschap! 
 

Jarig in januari 
5-1 dhr. A.L. Vertooren 
5-1 mw. A.G. van Vugt-van Veelen 
7-1 mw. J. Bak-Paulus 
8-1 dhr. G.J. Kon 
10-1 dhr. B. Schakel 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 
 

 

Lief en Leed 
 

De revalidatieafdeling in Het Gasthuis was voor 
Els Kamp niet meer de juiste plek. Uit de 
keuzes die er waren, is gekozen voor Hospice 
Lingesteyn, kamer 15, Lingesteynplantsoen 20, 
4141 GH Leerdam. Daar kan de zorg beter op 
haar worden afgesteld én is meer mogelijk aan 
persoonlijke inbreng in kamer en bezoek. We 
hopen dat Els daar een goede tijd kan hebben.  
 

Vlak voor het nieuwe jaar is er een definitieve 
woonplek gevonden voor Leo Schouten. 
Eerder werd al duidelijk dat hij permanente 
zorg nodig heeft. Vanaf vandaag (30 
december) woont hij in De Tiendwaert, 
appartement 32, Jupiterstraat 2, 3371 TE 
Hardinxveld-Giessendam. We denken aan Leo 
en Marry en wensen Leo dat er iets van 
thuisgevoel op zijn nieuwe plek zal zijn.  
 

In de komende week begint er voor 
gemeenteleden een traject van behandeling. 
Anderen herstellen van een ingreep. Er zijn 
gemeenteleden die psychisch onder druk staan 
of worstelen met gevoelens van somberheid of 
depressie. Dat alles neem je mee de drempel 
van een nieuw jaar over, hoe graag je het ook 
zou afschudden. Laat ook 2023 een jaar van 
meeleven, luisteren, handelen en voor elkaar 
bidden zijn. 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 
Karel Eykman 

 

 

 

In coronatijd luisterden we regelmatig naar onderstaand lied. 
Het is ook in 2023 belofte voor elke dag! 

 
God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet,  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder,  
als baken bij ontij en verte die wenkt,  
als groet op je lippen en hoop in je hart,  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat 

 
In de afgelopen weken vielen er goede wensen op onze 
deurmat. Hartelijk dank voor die blijken van betrokkenheid. 
Ook namens Ad wens ik u en jou een goede jaarwisseling en ‘al 
het nodige’ voor 2023!  
 
Annette Driebergen 
 

 
 
 
 

Diensten rond de jaarwisseling 
 
31 december, Oudjaar, 19.30 uur 
Thema: ‘Blijf niet staren …’ 
 
Met een korte viering, met lezen en zingen van de 
psalm van Oudjaarsavond, Psalm 90 en een korte 
overdenking bij een tekst uit Jesaja 43: 18 en 19 sluiten 
we 2022 af. De jaaroverzichten in krant en op tv maken 
duidelijk dat het een bewogen jaar was, met 
aanhoudende zorg over de oorlog in Oekraïne, over de 
groeiende kloof tussen wie het financieel redt en wie 
het hoofd niet meer boven water kan houden. Jesaja 
geeft ons richting wanneer hij ons oproept om niet te 
blijven staren naar wat was. Is dat een terechte oproep 
of een onmogelijke vraag?  
 

Diensten rond de jaarwisseling 
 
1 januari, Nieuwjaar, 9.30 uur 
Thema: We noemen hem ….  
 
Van oudsher is 1 januari, de 8e dag van Kerst, de dag van de naamgeving van het Kerstkind. 
Nu die datum op zondag valt, staan we stil bij de lezing rond dat moment (Lucas 2: 21) en 
het vervolg daarvan. Er is opnieuw een vrouw om op een voetstuk te zetten: Hanna. Ze 
laat ons zien wat uitzien naar nieuwe tijden is én ze is een voorbeeld in volhouden van 
verlangen. 
Mooi dat we op de eerste dag van het nieuwe jaar samenkomen en gelegenheid hebben 
elkaar persoonlijk heil en zegen voor 2023 te wensen! 
 
 

 



 

 

                 

  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
 

 

 

Rond de kerstdiensten – een terugblik (zie fotocollage hierboven) 

 
Drie keer was er gelegenheid om Kerst te vieren. Verstild in de kerstnacht, feestelijk in een overvolle dienst op 
kerstmorgen én betrokken en actief bij het kinderkerstfeest op tweede kerstdag. Dank aan iedereen die een bijdrage 
leverde aan voorbereiding en uitvoering van deze diensten! 
 
Bij het kinderkerstfeest zijn foto’s gemaakt. Ze zijn terug te zien via deze link:  
https://myalbum.com/album/cVGKFekU3T5H/ 
 

 

 

Op de volgende pagina’s:  
- klokradio 
- nieuws van de bouwplaats 
- laatste bericht van Mercy Ships 
 

about:blank


 

 

  

In de bijbel is de tafel een beeld van verbondenheid en ontmoeting. 
Aan tafel vinden de mooiste gesprekken plaats. 
Dat is ook het idee voor deze Bouwplaatsactiviteit: heerlijk eten én in gesprek 
gaan met elkaar. Gemeenteleden koken en vervolgens gaan we samen eten. 
Wees welkom!

Datum:   vrijdag 20 januari 2023
Tijd: 18:30 uur - 21:30 uur
Plaats:    keuken en eetzaal 

van HC Giessenlanderij

Opgeven: 
via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
of telefonisch bij Caroline Vreugdenhil (0183-582399 / 06-50234877) 

Bouwplaatsactiviteit Aan tafel!

 

 
 
Op Nieuwjaarsdag wordt onze kerkdienst, waaraan deze keer wordt meegewerkt door Arie Slob en Daniël Dik, rechtstreeks 
uitgezonden.  
Op 04-01 om 10.30 uur verzorgt Arie Slob een meditatie over liefde als mogelijk antwoord op de polarisatie, zoals die het 
afgelopen jaar plaatsvond in de politiek, maar wellicht ook in onze eigen relaties, maar er is hoop voor 2023! 
 

Dan iets anders: vanaf het begin dat wij als Ontmoetingskerk meewerken aan uitzendingen van deze lokale omroep heeft 
Zeger Colijn steeds de muziek uitgezocht bij de verschillende programmaonderdelen, waaraan wij als kerk meewerken. Dit 
tot bijzonder veel genoegen van ons als medewerkers, maar vooral van onze luisteraars. De complimentjes waren niet van 
de lucht. Maar Zeger heeft aangegeven per 01-01 met dit werk te willen stoppen. Dit betreuren wij ten zeerste, maar 
respecteren zijn besluit. Dank je wel, Zeger, voor wat jij voor ons en uiteindelijk voor de luisteraars van kerkklokradio hebt 
betekend!  
Maar wat doet het ons allemaal goed, dat in zijn opvolging heel snel kon worden voorzien in de persoon van onze organist 
Peter Veen. Peter, van harte welkom in ons team! Met vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet! Bijzonder dat wij als 
enige kerk een apart persoon hebben voor het selecteren van de muziek. Er wordt jaloers naar ons gekeken! 
 
Arie Slob 
 

 



 

 

         

Mercy Ships  

Goudriaan, 27 december 

Een week geleden bezochten we een dierentuin op Tenerife. Omdat Isa al vakantie had, wilden we nog iets leuks doen 

voordat we naar huis zouden gaan. Het was 26 graden en we hebben heel erg genoten van het mooie weer en de 

prachtige dierentuin. Hoewel het pas een week geleden is, voelt het als veel langer geleden.  

Er is een heleboel gebeurd in afgelopen week. Simon heeft nog wat gewerkt en dingen overgedragen aan anderen. We 

hebben onze hut leeggeruimd en schoongemaakt. We hebben heel veel spullen weggegeven en de rest in koffers 

gestopt. We hebben afscheid genomen van ons huis en van alle lieve mensen die daar wonen. We hebben een mooie tijd 

gehad op de Global Mercy en het was heel gek om weg te gaan. 

Het was gek, maar ook fijn om weer thuis te komen. We doen hier nu het omgekeerde van wat we daar hebben gedaan: 

we begroeten mensen, we verkennen ons huis opnieuw, we pakken onze koffers uit en genieten van alles wat mensen 

ons hebben gegeven. Bij thuiskomst stond er als verrassing een versierde kerstboom, een mooi kerststuk, allerlei 

kerstlekkers en heel veel (kerst)kaarten. Het was een heel warm ontvangst! 

We hebben kerst gevierd met beide families. Het was fijn om iedereen weer te zien. We proberen onze draai weer te 

vinden in het gewone leven. Gelukkig is het vakantie en kunnen we op ons gemak weer aan alles wennen. We vinden het 

leuk om over onze tijd bij Mercy Ships te vertellen, maar kunnen niet iedereen persoonlijk spreken. Daarom willen we 

begin volgend jaar een presentatie geven in de kerk. 

Willen jullie onze verhalen nog teruglezen? Dat kan op: boraanboord.nl   

Hartelijke groet,  

Simon, Marieke, Isa en Joas 

 


